
JÉZUS GYERMEKKORA 

 

Érdekes lehet arra gondolni, hogy szüleink, de még nagyszüleink is voltak valamikor 

ugyanolyan gyermekek, mint amilyen te vagy. Ugye milyen meglepő erre gondolni?   

Kérd meg szüleidet, hogy meséljenek a gyerekkorukról és mutassanak fényképet magukról, 

amikor még gyerekek voltak! 

Ma arról fogunk hallani, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus is volt gyermek, ugyanolyan 

gyermek, mint mi. Vagy még is kicsit más? 

Jézus csecsemőként született a földre, ugyanúgy, ahogyan mi is megszülettünk és minden 

ember. Gyermekként növekedett fel József és Mária szerető közösségében. Jézus tehát 

megérti, milyen gyereknek lenni, mert egykor ő is volt gyermek.  Tudod, nem is volt könnyű 

dolga. Családjának menekülnie kellett, mert Heródes meg akarta ölni. Egy ideig idegen 

országban élt, majd Názáret városban telepedtek le, miután visszatérhettek. Sokan lenézték 

Názáretet, és aki onnan származott, attól sokan idegenkedtek. József, Jézus nevelőpapája 

asztalos volt és Jézust már gyermekként is megtanította erre foglalkozásra. Nem mindenki 

értette, és tudta, hogy kicsoda Ő, hogy Isten fia. Talán csak édesanyja Mária és József. 

Biztosan sokat gondolkodtak azokon a csodálatos eseményeken, amelyek Jézus születése előtt 

és Jézus születésekor történnek. De vajon a gyermek Jézus mit tudott abból, mit értett abból, 

hogy miért is született meg, és mi a mennyei Atya célja az életével? 

 

Erről fogunk hallani a mai napon. A Lukács evangéliuma második fejezetében található a 

történet 

 

Jézus szülei minden évben egy különleges utat tettek meg. Názáretből Jeruzsálembe mentek, 

hogy a húsvét ünnepét ott töltsék. Jeruzsálemben volt ugyanis az egyetlen templom és húsvét 

ünnepén a világ minden részéről érkeztek emberek, hogy megünnepeljék Isten szeretetét. 

Jézust, amikor egészen kisgyermek volt nem vitték magukkal, mert az út veszélyes volt. 

Azonban, amikor Jézus tizenkét éves lett, egy egészen különleges dolog történt.                 

József és Mária elhatározták, hogy Jézussal együtt mennek Jeruzsálembe.                      

Milyen öröm és izgalom lehet a gyermek Jézus szívében! Nem mentek ám egyedül, hanem 

ilyenkor szinte az egész Názáret, kicsik és nagyok útnak indultak. Útközben pedig a gyerekek 

egymás mellett vándorolva tették meg a hosszú utat. 



 

Csodálatos ünnep volt a húsvét, ami több napig tartott. Jézus pedig láthatta templomot, részt 

vehetett az istentiszteleten.  

Azonban elérkezett az ünnep vége és ilyenkor mindenki, aki nem Jeruzsálemben lakott 

elindult hazafelé a saját városába, falujába. Így tett Jézus családja, elindultak haza a falubeli 

felnőttek és gyermekek nagy csapatával. Elő és hátul mentek a felnőttek, a gyermekek meg 

valahol köztük egy csoportban. Akkor is ugyanúgy volt, mint ahogy ma, a gyerekek egymás 

közt érezték a legjobban magukat. Mikor útnak indultak haza, nagy volt a sürgés-forgás.    

Sok mindenre kellett figyelni. József és Mária pedig azt gondolták, hogy Jézus most is a 

gyermekekkel van. Már este volt, amikor keresték Jézust és nem találták sem a felnőttek, sem 

a gyermekek között. Gondolhatjátok, hogy megijedtek! Azonnal visszafordultak Jeruzsálem 

felé.  

 

Jeruzsálem azonban hatalmas város volt. Három napon át keresték Jézust a barátoknál, 

rokonoknál, mindenütt, ahol csak jártak. Végül a templomhoz is elmentek, hátha ott van. 

Kitalálod, hol találták meg végre Jézust? A templomban.  

Nagyon elcsodálkozott Mária és József, amikor azt látták, hogy a tizenkét éves Jézust tudósok 

és bölcsek csoportja veszi körül és figyelmesen hallgatják őt. Ezek a bölcs emberek nagyon 

jól ismerték a Bibliát és már régóta tanulmányozták Isten szavát. Csodálkozva hallgatták, 

hogy Jézus milyen okos kérdéseket tesz fel a Bibliára nézve, és azt is, hogy milyen bölcs 

dolgokat mond. Kérdezgették is egymástól, hogy kié ez a gyermek és honnan van ilyen nagy 

tudása.  



A Biblia így mondja el a történteket: „a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte 

őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein.” 

 

Mikor szülei a megtalálták, Mária elmondta Jézusnak, hogy nagyon aggódtak érte és 

mindenütt keresték őt az egész városban. Jézus csodálkozva válaszolt az édesanyjának és azt 

mondta, hogy miért nem a templomban keresték őt először. Hát nem tudják, hogy neki 

leginkább itt az Isten házában, a templomban van az otthona. Jézus arról is beszélt nekik és 

mindenkinek, hogy ő azért születet, hogy Isten akaratát teljesítse.  

 

A tizenkét éves Jézus azonban, még gyermek volt, így visszatért Názáretbe szüleivel és 

növekedett emberek és Isten előtt szeretetben, megbecsülésben. 

 

 

 

 

 

 

 



Feladat 

 

Rajzold meg az arcot! 

Mit érezhetett Jézus, amikor megtudta, hogy ő is elmehet Jeruzsálembe, a templomba? 

 

 

 

 

 

 

Mit érezhetett Mária és József, amikor nem találták Jézust? 

 

 

 

 



Mit érezhettek a bölcsek, amikor hallgatták Jézust? 

 

 

Segíts Máriának és Józsefnek eljutni Jézushoz a templomba! 

 

A történethez kapcsolódó videó: https://youtu.be/z2MUfsWgImw 

https://youtu.be/z2MUfsWgImw

